Az ITTF által módosított szabálypontok:
Áthúzás jelöli, ami törölve lett ill. sárga háttér, ami újonnan bekerült:
ITTF 2018-as halmstadi VBn történt nemzetközi versenyeken alkalmazandó szabálymódosításai:
3.2.5.5

A játéktér padlóján maximum 4 6 hirdetés lehet: ilyen jelölés:

3.2.5.5.1

lehet egy-egy kettő-kettő a két végén, melyek mérete nem haladhatja meg az 5 m2-t, és
egy-egy az asztal mindkét oldalán, melyek mérete nem haladhatja meg a 2,5 m2-t;

3.2.5.5.2

a karámtól nem lehet 1 m-nél közelebb és a játéktér végén levők pedig, nem lehetnek 2m–
nél távolabb a karámtól;
a játéktér végén levő jelölések nem lehetnek 3 m-nél közelebb az asztal alapvonalához

ITTF 2019-es budapesti VBn történt szabálymódosításai: (2019 május 31-től vannak érvényben)
Magyar szabály részekben is ugyanígy szereplő változtatások
2.10.1.7.

ha az ellenfél szándékosan kétszer egynél többször egymás után beleüt a labdába

3.7.6.3.2.

A mérkőzések sorrendje:
1) páros B & C v Y & Z

AvX

2) A v X

BvY

3) C v Z

páros C & A vagy B v Z & X vagy Y

4) A v Y

B vagy A v Z

5) B v X

C v Y vagy X

ITTF 2019-es budapesti VBn a csak nemzetközi versenyeken alkalmazandó szabálymódosítások
3.1.2.2.

Az ITTF Elnökségének A Végrehajtó Bizottságnak joga van felhatalmaznia a nyílt
bajnokságok szervezőit ideiglenes szabályok alkalmazására. hogy a Végrehajtó Bizottság
által meghatározott kísérleti jellegű szabályokat alkalmazzanak.

3.2.2.7.

Csapatmérkőzéseken az azonos csapatban szereplő játékosoknak, illetve az azonos
Szövetséghez tartozó, párost alkotó játékosoknak a Világbajnokságon, Olimpián vagy
Paralimpián egyforma öltözéket kell viselniük, kivéve a zoknit és a tornacipőt. Nem sérti az
egyforma öltözék szabályát az öltözéken elhelyezett hirdetések különbözősége a számuk, a
méretük, a színük és a formájuk tekintetében. Az azonos Szövetséghez tartozó, párost alkotó
játékosok a többi nemzetközi versenyen viselhetnek különböző gyártmányú öltözéket,
feltéve, hogy az alapszínük megegyezik és a Nemzeti Szövetségük ezt engedélyezi..

3.2.2.10. Világbajnokságon, Olimpián vagy Paralimpián vagy nyílt nemzetközi bajnokságokon
szereplő játékosoknak a Szövetségük által jóváhagyott mez és rövidnadrág vagy szoknya
használata kötelező.

3.2.3.1.

A játéktér téglalap alakú és nem lehet kisebb, mint 14 m hosszú, 7 m széles és 5 m magas,
de a négy sarka eltakarható maximum 1,5 m hosszú karámokkal. Kerekes székes játéknál a
játéktér csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 8 m hosszú és 6 m széles; Veterán
versenyeken a játéktér csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 10 m hosszú és 5 m széles.

3.2.5.1.1. Hirdetések vagy feliratok a játéktéren belül vagy annak közelében, a játékosok öltözékén és
rajtszámán, valamint a játékvezetők öltözékén nem irányulhatnak dohányáru, alkohol vagy
káros ajzószer vagy illegális termék hirdetésére. Nem tartalmazhatnak negatív
diszkriminációt, faji vagy etnikai hovatartozásra, nemre, vallásra vagy fogyatékosságra
nézve, sem az idegengyűlölet vagy a megkülönböztetés bármilyen más formáját, illetve arra
történő utalást; azonban a nem kifejezetten 18 év alatti játékosok számára szervezett
versenyeken az ITTF engedélyezheti a nem tömény alkoholos italok reklámozását vagy
jelölését a játéktéren vagy annak közelében levő eszközökön és felszereléseken, feltéve,
hogy a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik.

3.2.5.7.

Az asztal mindegyik oldalán a hálón lehet 2 hirdetés, aminek színe teljesen el kell, hogy
térjen a versenyen használt labda színétől, nem lehet 3 cm-nél közelebb a háló tetején
található szegélyhez; a hirdetés ami a hálón van az asztal oldalvonalának függőleges
kiterjesztésén sem korlátozhatja a rálátást a másik térfélre. a háló azon részén elhelyezett
hirdetésnek, mely az asztal oldalvonalának függőleges kiterjesztésén belül található, sötét,
egyszínű logónak, feliratnak vagy jelképnek kell lennie.

3.2.5.10. A játékos rajtszámán a hirdetések legfeljebb 100 cm2-es összfelületet foglalhatnak el;
amennyiben ilyen rajtszámot nem használnak, akkor a verseny szponzora használhat további
ideiglenes hirdetést 100 cm2-es összfelületen.

3.6.3.1.

Ugyanattól a szövetségtől benevezett játékosokat és párosokat amennyire csak lehetséges
szét kell választani úgy, hogy a versenyszám utolsó fordulója előtt lehetőleg ne
találkozzanak. a 3.6.3.3 és 3.6.3.4 pontok szerint, kivéve, ha külön előírások vonatkoznak
az adott versenyre vagy a verseny csoportjaira.

.
3.6.3.4.

Az 5-8. helyre rangsorolt nevezőket olyan egyenletesen kell sorsolni a nyolcadokba,
amennyire lehetséges, de úgy, hogy ne azokba a nyolcadokba kerüljenek, amelyekben az
első négy nevezés van.
A szövetség többi játékosát csak a csoportokban ill az egyenes kieséses kvalifikáció első
fordulójában, valamint a főtábla első fordulójában kell szétválasztani, de a további
fordulókban már nem.

3.6.3.5.

A 9-16. helyen rangsorolt nevezetteket olyan egyenletesen kell sorsolni a tizenhatodokba,
amennyire csak lehetséges, de úgy, hogy ne azokba a tizenhatodokba kerüljenek,

amelyekben a magasabb helyre rangsorolt játékosok, vagy párosok vannak. Ezt addig kell
folytatni, amíg az összes nevezés a helyére kerül a táblán.
Mivel a 3.6.3.5 pont törölve lett, így a hivatkozás rá szintén törölve lesz, valamint a 3.6.3.6 –
3.6.3.9 pontok átszámozódnak 3.6.3.5 – 3.6.3.8-ra.

3.7.1.2. A veterán versenyek kivételével az ITTF tagszövetségeinél igazolt játékosok csak az ITTF által
szervezett, jóváhagyott vagy a hazai szövetségek által bejelentett nemzetközi versenyeken
vehetnek részt, valamint olyan, az ITTF által elismert versenyeken, amelyeken a Nemzeti
Olimpiai Bizottság vagy Nemzeti Paralimpiai Bizottság révén vesznek részt. Bármilyen más
jellegű versenyen való részvétel csak a hazai szövetségek vagy az ITTF írásos engedélyével
lehetséges. Az engedély csak a versenyen vagy versenysorozaton való részvétel jogának
kibocsátásával rendelkező hazai szövetség vagy az ITTF hivatalos közleményének
megjelenésekor, vagy a külön írásos értesítésének kiadásától lép érvénybe.

MAGYAR szabály változtatás:
Összhangban az ITTF nemzetközi 3.2.2.7. pontban az azonos országból párt alkotó játékosok mezének
színével kapcsolatosan a 3.3.3.b pontot is célszerű lenne módosítani. Amagyar egyéni versenyeken sem
kellene az azonos egyesületből összeállított párosoknak azonos színű mezt viselni

3.2.2.b. Hazai versenyeken az ellenfelek nem kötelesek különböző színű mezt viselni. A MOATSZ
egyéni versenyein az azonos egyesületből összeállított párosoknak azonos színű mezt kell
viselniük.

